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Consumidores Piauienses,

É com muito cuidado e atenção, sempre com o papel de responsabilidade, que nós 

estamos lançando este e-book com orientações gerais. Com a pandemia, estamos vivendo 

tempos totalmente atípicos, onde muitas estruturas e relações estão sendo abaladas. E 

uma dessas áreas que foram atingidas se referem às relações de consumo.

Seja por dúvidas quanto à manutenção de contratos, seja por situações em que o 

consumidor esteja cada vez mais em vulnerabilidade, o papel protagonista da Comissão de 

Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB-PI é estar analisando, avaliando, vigiando todas 

as nuances e movimentações que estejam diretamente relacionadas aos consumidores.

Consumidores, vocês não estão sozinhos! Esta Comissão diariamente tem recebido 

denúncias, participando de reuniões e buscando soluções para que a defesa consumerista 

esteja em primeiro lugar!

Nesses tempos extraordinários, medidas extraordinárias estão constantemente sendo

tomadas, através de Medidas Provisórias e Notas Técnicas que impactam diretamente os

consumidores, como por exemplo, as mensalidades escolares, transportes aéreos, planos 

de saúde, contratos com academias, bancos, etc.

Assim, de uma forma didática e direta, este e-book procurou condensar, compilar as 

principais novidades legislativas no que se referem aos consumidores. Utilizem este e-

book como um material que possa nortear, sanar as dúvidas frequentes que porventura 

estejam nesse momento de pandemia.

Juntos sairemos dessa mais fortes! Contem sempre conosco! Temos um canal aberto 

através do nosso instagram @oabpiconsumidor em que você pode denunciar, solicitar 

informações complementares, tecer elogios, enfim, estamos de portas abertas, pois você 

é o destaque!

A diretoria
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1.Introdução

A Organização Mundial da Saúde (OMS), declarou no último mês de março (11/03/2020), a doença 

provocada pelo novo corona vírus (COVID-19) como uma pandemia.

 O termo pandemia é utilizado quando uma epidemia – grande surto que afeta uma região – se 

espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. 

Atualmente, há mais de 115 países com casos declarados da infecção, importando salientar ainda, 

que a gravidade da doença não é considerada nessa definição.

Independente do estágio e da disseminação doença, o cuidado deve ser uma constante, seja por 

parte das autoridades brasileiras, bem como da Organização Mundial de Saúde (OMS), que são: 

lavar as mãos com água e sabão ou passar álcool em gel; evitar o contato das mãos com os olhos, a 

boca ou o nariz; evitar contato próximo com pessoas doentes; cobrir boca e nariz ao espirrar ou 

tossir; entre outras, cuidado que deve ser redobrado quando se trata de idoso, criança e gestante.

Informações oficiais sobre o corona vírus (COVID-19) também podem ser acessadas por meio do 

aplicativo Coronavírus-SUS .
No mesmo sentido, não podemos esquecer o impacto que o COVID-19 representa na vida do 
cidadão e das empresas, temáticas que serão tratadas adiante.

2.Relações de consumo

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, são fornecedores toda pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

 

Assim, espera-se que os fornecedores procedam com as informações adequadas sobre os 

produtos/serviços ofertados/comprados pelos consumidores, em atendimento ao princípio da 

informação ao consumidor. 

São necessários o bom senso e a prudência nesse momento, evitando-se medidas que não 

encontram respaldo jurídico e que podem prejudicar, no médio e longo prazo, os consumidores e o 

setor produtivo brasileiros.

Deve-se observar que a responsabilidade do fornecedor perante os consumidores é objetiva� e 

solidária. De fato, existem algumas hipóteses de exclusão de responsabilidade previstas em lei, 

mas são pontuais.

Ainda que a situação atual possa ser enquadrada como caso fortuito/força maior, é importante que 

o fornecedor adote medidas aptas a reduzirem o impacto desse período, sob pena de eventual 

indenização.

Ao fornecedor cabe informar e mitigar, ao consumidor cabe se organizar e fundamentar suas 

intenções.



2.1. Transporte aéreo e pacote de viagem

Passageiros, agências de viagens e companhias aéreas estão se organizando, visando minimizar 

os efeitos ante a pandemia do COVID-19.

 A relação entre passageiro e companhia aérea é regida pela Resolução 400/2016 da ANAC , 

notadamente no artigo 9º, 10º e 11º, que tratam da possibilidade de alteração e resilição do contrato 

de transporte por parte do passageiro.

A Resolução é bem incipiente no que tange a alteração em situações de força maior como a que 

estamos inseridos, não fornecendo nenhum direito específico, seja pela dispensa de multa ou pela 

remarcação sem custo, temos alguns pontos, como: a multa contratual não pode ultrapassar o 

valor do serviço aéreo, em caso de remarcação, o passageiro deverá arcar com a diferença 

tarifária apurada entre a data da compra e a data escolhida e a possibilidade de desistência sem 

custo da compra, desde que o faça no prazo de 24h após a compra.

Nessas situações, recomenda-se ao consumidor buscar a companhia, onde deverá ser analisado 

caso a caso, além da possiblidade de uso da plataforma , cujo explicativo www.consumidor.gov.br

pode ser verificado no link.

Espera-se compreensão por parte dos consumidores, no sentido que as companhias são 

igualmente vítimas do COVID-19, de forma que as companhias que operam nos países com maior 

foco (Itália, alguns países da Ásia), estão dispensando eventuais multas.



Especificamente nos contratos de transporte, é importante mencionarmos o disposto 
no Código Civil, que leciona:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas 
bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da 
responsabilidade. (grifo nosso) 
 
Art. 741. Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda 
que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado 
em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do passageiro, por modalidade 
diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do 
usuário, durante a espera de novo transporte.” (grifo nosso) 

 No mesmo sentido os Tribunais se posicionam:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS  E MORAIS. TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASSAGEIROS. SITUAÇÃO DE CASO 
FORTUITO E FORÇA MAIOR EXTERNA CAR ACTERIZADA. CAUSA EXCLUDENTE DE 
RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DO SERVIÇO. GREVE/MANIFESTAÇÕES DE PESCADORES. 
ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO DO CRUZEIRO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5/STJ), bem como 
matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1224745 PB 2017/0329141-9, 
Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 11/09/2018).  (Grifo nosso)
 
Contudo, a alegação de CASO FORTUITO e/ou FORÇA MAIOR, não pode ser ampla e irrestrita, ela 
precisa ser fundamentada em fatos concretos, além disso, merece atenção o posicionamento 
dos Tribunais após esse período de turbulência. 



Ainda hoje (19/03), o Presidente da República publicou a Medida Provisória 925, que trata sobre 

medidas atinentes ao setor aéreo. Dois pontos podem ser observados, sendo: 

 

Art. 3º O prazo para o reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas será de doze 

meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material, nos termos 

da regulamentação vigente.

§ 1º Os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais, por meio da aceitação de 

crédito para utilização no prazo de doze meses, contado da data do voo contratado.

A recomendação é calma e busca no meio adequado, além do devido registro das reclamações, de 

forma a fundamentar possível demanda judicial futura, além de observar o texto da Medida 

Provisória.

2.2. Sobre o cancelamento de eventos dos setores de turismo e cultura em razão do estado de 

calamidade pública

Recentemente, a União editou a Medida Provisória nº 948, dispondo sobre o o cancelamento de 

serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e cultura em razão do estado de 

calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19).

 A nova MP 948 traz disposições similares às da MP das Aéreas, mas dispensa o reembolso no caso 

de remarcação ou crédito do valor. Em linhas gerais, ao invés da devolução do dinheiro, a empresa 

poderá optar por remarcar o evento ou serviço, disponibilizar crédito ou firmar novo acordo.

Na ocorrência do cancelamento do evento, o prestador tem as seguintes opções:

(i) a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos cancelados; 

(ii)  a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços,

reservas e eventos, disponíveis na respectiva empresa; ou 

(iii) outro acordo a ser formalizado com o consumidor

É de extrema importância que o consumidor saiba do prazo para fazer qualquer solicitação junto 

ao fornecedor, que de acordo com o artigo 2, §1º da referida MP, é de noventa dias após a publicação 

da mesma.



2.3. Serviços essenciais – Energia elétrica

Em 24/03/2020, a Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), órgão gestor do sistema 

elétrico nacional, incluindo a empresa Equatorial Energia, publicou uma série de ações que 

serão tomadas para mitigar os efeitos do coronavírus, sendo as principais:

 - Permitir que as distribuidoras suspendam temporariamente o atendimento presencial ao 

público, como medida para preservar a saúde dos seus colaboradores e da população, em 

atendimento às restrições impostas por atos do poder público;

 - Priorização nos atendimentos telefônicos das solicitações de urgência e emergência;

 - Permitir a suspensão da entrega da fatura mensal impressa no endereço dos consumidores;

 - Vedar a suspensão do fornecimento por inadimplência de unidades consumidoras 

residenciais urbanas e rurais, incluindo baixa renda, além de serviços e atividades 

consideradas essenciais, conforme a legislação;

2.4. Serviços essenciais – Fornecimento de água

A empresa Águas de Teresina atendeu a recomendação da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí e, em consonância com o decreto municipal nº 19.536, suspendeu os cortes no 

fornecimento de água por inadimplência, em virtude do cenário de pandemia provocado pelo 

novo coronavírus.

A Águas de Teresina comunicou a decisão à Defensoria Pública por meio da carta 49ª TH-

CAR.REG-2020/000041. No texto, a empresa diz: “Desse modo, resta atendida a 

recomendação dessa respeitável Defensoria Pública no sentido de que os serviços de 

fornecimento de água e de tratamento de esgoto não sejam interrompidos em caso de 

inadimplemento do consumidor, durante o período de pandemia”.



2.5. Planos de saúde

A Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu no rol de procedimentos obrigatórios o 

exame “SARS-CoV-2” para detecção do vírus, além de toda cobertura para o tratamento de 

pacientes diagnosticados com Coronavírus (Covid-19). (Resolução Normativa da ANS no 

453/2020). Para reclamações em relação aos planos de saúde, o telefone da ANS é 0800 

7019656. 

 

Ademais, a ANS apresentou algumas recomendações aos planos, estas não vinculativas, mas 

observando o comportamento dos operadores, se observa que estão acatando, vide, assim, 

recomenda-se analisar se a operadora do consumidor aderiu a essa recomendação da ANS, 

pois caso tenha aderido, existe a possibilidade de renegociação de dívidas e atendimento aos 

clientes inadimplentes.

 

A Lei Federal 9656/1998 trata dos  planos e seguros privados de assistência à saúde, onde, no 

artigo 13º, temos:

Art. 13.  Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm 

renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a 

cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.        

            

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da  

mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze 

meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado 

até o qüinquagésimo dia de inadimplência; 

Assim, pela dicção da lei, temos que o contrato de plano de saúde pode ser rescindido quando 

ocorre a inadimplência por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, mas, em 

09/04/2020, a ANS, por meio de recomendação, recomendou que as operadoras não 

suspendam o tratamento naqueles contratos em atraso



2.6. Questões relacionadas a educação

Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), não é cabível a redução do valor da 

mensalidade e nem a postergação do seu pagamento, por entender que as mensalidades são 

divisões de um pacote completo que é o preço integral. 

Como alternativa, podem ser oferecidas as aulas na modalidade à distância, ou a antecipação 
das férias ou modificar o calendário de aulas e férias.

Sobre as instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da 
obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, para o ano 
letivo afetado pelas medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública, 
observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino.

No que se refere a educação Infantil, os pais e a instituição pode chegar a uma negociação, 

com descontos e/ou bolsas para ajustar o contrato, com base na previsão de prestação de 

serviços. Caso não seja possível a modalidade e ensino à distância, há a possibilidade de 

cancelamento do contrato ou pedido de desconto proporcional com a restituição total ou 

parcial dos valores devidos. À exemplo do Ensino Superior, também ficam dispensadas, em 

caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho 

acadêmico, para o ano letivo afetado pelas medidas para enfrentamento da situação de 

emergência de saúde pública, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos 

sistemas de ensino.

Já os berçários e creches,  ainda seguindo as recomendações, como não existem meios de 

prestar o serviço, deve-se conceder desconto proporcional à economia de custos obtida em 

decorrência da suspensão forçada das atividades, ou ainda uma compensação em dinheiro 

futuramente, após a crise. A ideia inicial é não cancelar o contrato. Porém, caso o consumidor 

realmente queira, são aplicáveis as regras e multas contratuais, sendo atitude prematura no 

atual contexto, salvo se decorrente de perda de emprego ou receita dos consumidores.

Contudo, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor, Código Civil e Jurisprudência 
acerca a teoria da imprevisão, caso fortuito e força maior, autorizam eventual revisão de 
contrato, caso se observem situações pontuais, que acreditamos ser o caso do momento.

Assim, nossa recomendação é que o consumidor que se sentir lesado, procure seu advogado 
de confiança para que busque a defesa do seu direito.



Comissão de Defesa
dos Direitos

 do Consumidor

Rua Governador Tibério Nunes, S/N
Teresina-PI • Cep: 64.003-750
Segunda a Sexta, das 8h às 18h


